
Vi är annorlunda arkitekter 
Vi är nnnnn – ett arkitektkontor som tycker om människor och god arkitek-
tur. Starten för oss: Göteborg, 19nn. Nuet för oss: nnn medarbetare i fem 
städer (Göteborg såklart, men också Malmö, Stockholm, Halmstad och Borås). 
Våra grundare heter nnnnnn nnnn och nnnnnn nnnnnn, och jobbar 
fortfarande kvar i företaget. De möttes som kursare på Chalmers, och bestäm-
de sig några år efter utbildningen för att starta ett arkitektkontor ihop. Driv-
kraften, åtminstone för nnnnnn var att ha råd att köpa en Aston Martin DB5. 
Sedan dess har mycket hänt, drivkrafterna är andra, men själen i nnnnn är 
oförändrad: här finns en lättsam öppenhet, här finns en kärlek till yrket och en 
intimitet gentemot varje kund.

”Jag glömmer aldrig när jag klev in på nnnnn första gången”, säger nnn 
nnnnnnn. ”Som personaluthyrare inom arkitektbranschen hade jag varit på 
säkert 30 arkitektkontor, och överallt fanns det något märkvärdigt, högdraget 
och svårt i luften. Men inte här. Det var stor skillnad. Längst inne i material-
rummet satt nnnnnn och nnnnnn och skojade. Här var alla omtänksamma, 
prestigelösa och ansvarstagande. ’Det finns många här som är bättre än vad vi 
är på att rita hus’, sa grundarna. Därför puttade de ut ansvar, lät medarbetare 
blomstra och springa fritt. Det finns någonting älskvärt i den inställningen”, 
säger nnn. 

nnn blev kort därefter vd för nnnnn. Han leder idag ett arkitektkontor – det 
sjätte största i Sverige – som i stor utsträckning påverkar samhällsutveckling-
en. För oss är inget uppdrag är för stort, och inget är för litet; våra arkitekter 
har skapat allt från en friggebod på 15 kvadratmeter till Friends Arena i Solna. 
Och uppdragen är många; i genomsnitt får nnnnn varje dag förtroendet att 
ta sig an två nya projekt. Vi får uppdrag inom både privat och offentlig sek-
tor, och skapar bland annat bostäder, hotell, kontor, handel, skolor, sjukvård, 
kulturbyggnader, sportanläggningar, industrier, logistikbyggnader och par-
keringsanläggningar. Dessutom anlitar våra kunder oss för stadsbyggnad och 
landskapsplanering, husbyggnad, inredning och produktdesign.     

Vi tänker långsiktigt. Det har vi gjort länge. Därför tar vi in nya unga förmågor 
och låter alla medarbetare blir delägare, istället för att låta ”de gamla rävarna” 
köra ända in i kaklet. Vi tänker fortsätta att skapa tidsenlig arkitektur och att 
ge människor stort ansvar och förtroende. Också i framtiden vill vi vara det 
bästa svenska arkitektkontoret – för våra kunder, för samhället och för våra 
medarbetare. Välkommen in till nnnnn du också.

nnnnnn kunde förresten snart köpa sig en Aston Martin. 
Numera tar han helst cykeln till jobbet.    


